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_________________________________________________________________________ 
Anton Omerzel: 

1. »Imam še eno vprašanje, ne pobudo, ker mi še do danes niste odgovorili glede 
redarja Muliča in sem to že tolikokrat zahteval  in mislim, da kot svetnik imam to 
pravico, da izvem, kako je potekala njegova zaposlitev oziroma če je predložil potrdilo 
o nekaznovanju, ko je bil zaposlen in bi ga rad videl, ker imam druge podatke in je 
potem to lažno.« 

2. »Dajem pobudo tem velemojstrom, občinskim redarjem, da se v nedeljo postavijo pri 
hotelu Toplice, kjer sem dva dni opazoval in povem, da sem naštel vsaj deset 
motoristov, ki vozijo med 120 in 150  mimo Toplic in to v nedeljo popoldne. Povem 
tudi, da sem klical na Policijo in sem jim povedal, ker to je nevarno in grozno, 150 
mimo Toplic in to v nedeljo popoldne in ni ne občinskih veleredarjev z radarjem, ne 
policistov, med tednom pa znajo v grmovju čakat nas domačine. Apeliram na občino 
in župana, da to zadevo res rešimo na hitrco, ker vemo, da sta v teh dneh zgodili dve 
nesreči proti Bohinju in te motoristi, to je nekaj neverjetnega in apeliram, da se tudi vi 
pogovorite s policisti in redarji, da se to v nedeljah naredi, saj so najbolj kritične 
nedelje.« 

 
Odgovora pripravil vodja medobčinskega redarstva Boris Sodja: 

1. Na navedeno vprašanje smo že odgovorili septembra 2011 in je bilo tudi 
obravnavano na seji OS Občine Bled. Takrat je g. svetnik Anton Omerzel postavil več 
vprašanj na katere je dobil pet odgovorov. Eden se je nanašal tudi na občinskega 
redarja Mulič Jankota. Odgovor je bil napisan v smeri, kdo in v katerih primerih bi 
lahko zahteval želene podatke. Žal pa smo letos ugotovili, zakaj taka vnema pri 
zbiranju podatkov o OR Mulič Jankotu. G. svetnik Anton OMERZEL nastopa kot priča 
v civilno pravdnem postopku v zadevi, ki teče na pristojnem sodišču v Radovljici v 
zadevi: TROHA-MULIČ.  Pred leti je g. Troha fizično napadel OR Mulič Jankota, ko je 
le ta opravljal svojo službo. Postopek je bil zaključen. Sedaj pa poteka civilna tožba 
na sodišču in g. svetnik Anton OMERZEL izkorišča svoj položaj v OS Občine Bled in 
skuša pridobivati podatke od OR MULIČ Jankota, s katerimi bi ga oblatil oziroma 
deskriditiral, kot priča. Samo sodišče je tisto, ki bo ocenilo, kakšne dokaze ali listine 
bo še priskrbelo v tej zadevi in ne g. svetnik Anton OMERZEL. Še enkrat pa 
poudarimo, da je bila takrat za izbiro javnih uslužbencev imenovana natečajna 
komisija, ki je zbirala kandidate. In izbrala jih je natečajna komisija( trije člani), katere 
član je bil Boris Sodja. 

2. Občinski redarji (OR) opravljajo meritve hitrosti na mestih, kjer cesta to omogoča in 
so izpolnjeni pogoj iz pravilnika in navodila, ki ureja meritve hitrosti in postavljanje 
radarja. V bližini omenjene lokacije je najbolj primerno mesto pri tunelu na C. 
svobode. Ravno zaradi motoristov pokrivamo v obdobjih, ko naj bi jih bilo največ na 
cesti, Ljubljansko cesto (Betin), Cesto svobode (tunel) in Mlino (avtobusna postaja). 
Akcije nadzora usklajujemo tudi s policijo, pri čemer so praviloma slednji aktivnejši v 
delavnikih, MIR pa v času vikendov. Težavo predstavlja dejstvo, da smo primorani 
najemati radar, ki ga je potrebno predhodno rezervirati, zaradi česar ni mogoče 
izključiti dejavnikov, kot so slabo vreme, gost promet in podobno. Z napravo mora 
neprestano upravljati OR, zaradi česar v času najema le-ta ne more opravljati drugih 
nalog. V testiranje bomo dobili nov radar za merjenje hitrosti, ki bo lahko postavljen 
samostojno, brez vozila in operaterja, na objektih in lokacijah, ki jih sedaj ne moremo 
izbrati. Pri izbiri le-teh pa bomo striktno upoštevali načelo zakonitosti. 

 
Odgovor k tč. 1 pripravila svetovalka za upravne zadeve Bojana Por: 
Na podlagi 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB, 65/08) morata biti 
za imenovanje v naziv  - občinski redar (to velja tudi za imenovanje v naziv na vseh ostalih uradniških 
delovnih mestih) izpolnjena tudi naslednja dva pogoja: 
• oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 

uradni dolžnosti in ne sme biti obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev, 

• zoper osebo ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti. 
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Iz uradnih evidenc je bilo za Janka Muliča pridobljeno: 
1. Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb, ga je izdalo Okrajno sodišče v Radovljici dne, 

21.07.2010. Iz potrdila je razvidno, da zoper njega  ni bila uvedena preiskava in ni bila vložena 
obtožba.    

2. Potrdilo o dejstvih vpisanih v kazenski evidenci, ki ga je izdalo Ministrstvo za pravosodje, 
Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, številka: 021-24186/2010(3) z dne, 
21.07.2010.  Iz potrdila je razvidno, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in ni bil  obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev. Prav tako  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

V primeru izreka pogojne kazni pa javni uslužbenec izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv – 
občinski redar. 
________________________________________________________________________ 
 
Poklukar Vinko:  
»Imam pobudo za ustanovitev Zavoda za šport  in mislim, da bi Občine Bled morala imet 
Zavod za šport, tako kot imajo vse ostale občine, imajo istočasno Zavod za šport in Športne 
zveze. Športne zveze imajo bolj za dejavnost, Zavod za šport pa imajo za objekte«.  
 
Odgovor  pripravil direktor občinske uprave Matjaž Berčon: 
Pri pregledu stanja na območju cele države lahko ugotovimo, da imajo samostojne zavode 
za področje športa ustanovljene le večje občine. Na Gorenjskem so to Jesenice, Kranj in 
Škofja Loka. Režijski fiksni stroški vsake take pravne organizacijske enote so namreč 
razmeroma visoki in so ocenjeni na pribl. 100.000 eurov letno. V primeru ustanovitve pa je 
smiselno združiti tako strokovne podporne službe kot upravljanje športnih objektov. V 
primeru Občine Bled je strokovno vlogo do nedavnega solidno opravljala športna zveza v 
Radovljici, ki pa je po odhodu strokovnega sodelavca kadrovsko opešala. Del nalog za 
Občino Bled še vedno opravlja. Na drugi strani za večino javnih športnih objektov v občini 
skrbi JP Infrastruktura Bled oz. so v upravljanju neposrednih uporabnikov. Zato menimo, da v 
občini trenutno ta potreba še ni dozorela, ampak zasledujemo predvsem optimizacijo 
obstoječega stanja. 
___________________________________________________________________ 
Špec Jana in Ludvik Kerčmar: 
»Sprememba cene odvoza ločenih frakcij za sobodajalce:  
Na zadnjem sestanku sekcije sobodajalcev pri Turističnem društvu Bled je predstavnik 
podjetja Infrastruktura Bled Anton Potočnik predstavil novi način zaračunavanja odvoza 
ločenih frakcij za sobodajalce, pri čemer je poudaril, da so si zelo prizadevali, da bi bilo 
zaračunavanje pravično, kar do zdaj ni bilo. Odvoz večjega števila ustvarjenih odpadkov pri 
sobodajalcih so solidarno plačevali vsi občani. Pripravljeni pa so prisluhniti pobudam in 
določene stvari tudi spremeniti.  
Iz razprave, ki je sledila, je razvidno, da je problematičen predvsem prispevek za zbiranje in 
odvoz ločenih frakcij in sicer fiksni del, ki e nanaša na število ležišč in previsok faktor na 
število nočitev. Člani sekcije menijo, da takšen način ni pravičen in naj se odvoz zaračunava 
bolj realno po številu nočitev, saj prazna postelja ne povzroča odpadkov, niti mešanih, niti 
ločenih frakcij. Zahtevajo, da se odvoz zaračunava po dejansko ustvarjenih količinah oziroma 
ločene frakcije po številu nočitev. Faktor izračuna na osnovi števila nočitev je previsok, saj pri 
oddajalcih z večjim številom nočitev to predstavlja nesorazmerno velik znesek (npr. 16 ležišč 
polno zasedenih v 1 mesecu znese dodatno 170 EUR, v štirih sezonskih mesecih je to skoraj 
700 EUR dodatnih stroškov za odvoz smeti).  
Sekcija sobodajalcev pri TD Bled je 31.5.2012 na Občino Bled in na podjetje Infrastruktura 
naslovila poziv, da se pri obračunavanju odvoza ločenih frakcij ne upošteva faktor ležišč, pač 
pa se upošteva število ustvarjenih nočitev, torej le variabilni del, kar argumentira z dejstvom, 
da v času, ko nimajo gostov, količina ustvarjenih odpadkov ni večja. Variabilni del na osnovi 
ustvarjenih nočitev  je potrebno znižati, ker po tem obstoječem izračunu predstavlja preveliko 
obremenitev za oddajalca sob.  
Ker danes na TD Bled niti z Občine in niti s podjetja Infrastruktura Bled niso prejeli odgovora, 
dajeva svetniško pobudo, da se upošteva sklep sekcije oddajalcev sob in ustrezno spremeni 
Odlok.« 
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Odgovor  pripravil  Mirko Ulčar, direktor podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. 
1. Tarifni sistem, ki ga je potrdil občinski svet, zagotavlja sobodajalcem, malim in velikim, 

povsem enako obremenjevanje s stroški ravnanja z odpadki. Jasno pa je, da tisti z večjim 
številom postelj in nočitev plačajo več, saj imajo tudi ustrezno višje prihodke. To pomeni, 
da so vsi sobodajalci obremenjeni ne glede na število postelj, po enakih kriterijih. Torej, 
če je sistem ustrezen za sobodajalca z 1 posteljo, je ustrezen tudi za oddajalce z večjim 
številom postelj. 

 
2. Strošek je po naši oceni povsem korekten. Ker pa je med sobodajalci verjetno tudi precej 

priložnostnih oddajalcev sob, ki od teh prihodkov niso življenjsko odvisni in zato nimajo 
optimalne zasedenosti, pa morda postane nekoliko moteč fiksni del, ki ni odvisen od 
števila nočitev. 

3. V pobudi predstavljen primer oddajalca s 16 ležišči polno zasedenih cel mesec dejansko 
pomeni dodatnih 170 EUR, vendar pa to pomeni v tem primeru tudi cca. 10.000 EUR ali 
več mesečnih prihodkov. Tako predstavlja mesečni strošek ravnanja z odpadki 1,7 % 
mesečnih prihodkov in logično toliko manj dobička. 
Za primerjavo primer gospodinjstva: za gospodinjstvo z npr. 1.500 bruto mesečnih 
prihodkov znaša mesečni strošek ravnanja z odpadki 10 EUR ali 0,7 % bruto prihodkov 
in toliko manj  razpoložljivega mesečnega proračuna. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, 
da mora  gospodinjstvo poleg vseh zakonsko predpisanih dajatev dodatno plačevati tudi 
osnovne življenjske potrebščine (prehrano, obleko, šolo itd.)  

4. Menimo, da je uveljavljen sistem ne glede na vaše pomisleke korekten in ga je po našem 
vedenju sprejela večina sobodajalcev. Spremembe so sicer možne, je pa treba vedeti, da 
pri porazdelitvi stroškov med povzročitelje pravičnosti ni.  Primer: ukinitev fiksnega dela 
pomeni ustrezno povišanje variabilnega dela na vsako realizirano nočitev, kar bo pri 
nekaterih spet prineslo negodovanje.  

 
 
__________________________________________________________________________ 
Ludvik Kerčmar: 
»Imam samo eno vprašanje, ne glede na vaše poročilo med obema sejama, sem jih prebral, 
vendar vas vseeno sprašujem, ali so aktivnosti DRSC za izgradnjo cest za izgradnjo  južne 
razbremenilne ceste v okviru  pričakovanja oziroma terminskega plana. Nanaša se moje 
vprašanje predvsem na nadomestno gradnjo prizadete stranke, to so Potočnikovi, ker je bilo 
po pripovedovanju , da je bilo v lanskem letu s strani Direkcije obljubljeno, da bodo začela z 
izgradnjo in da bo do pričetka gradnje JRC možna njena preselitev, vendar zadeve ne ve 
kako gredo naprej, vem pa, da se na parceli na koncu Gregorčičeve še nič ne dogaja, zato 
vas sprašujem, ali ne bo to mogoče prepozno in ali je možno še kakšne aktivnosti na tem  
področju še naredit.« 
 
Janez Fajfar, župan, je povedal, da je bil danes s strani občine posredovan dopis na 
direktorja g. Ficka, kjer je bilo omenjeno tudi to vprašanje.  
Predstavniki DRSC so nam tudi na sestanku, 25. 7. na Bledu,  zagotovili, da vsi postopki za 
gradnjo hiše tečejo, da bo predvidoma do plošče zgrajeno letos, montažni del hiše pa 
spomladi. 
___________________________________________________________________
Davorina Pirc: 

»Kot predsednica Odbora za gospodarstvo in turizem, bi rada postavila eno vprašanje in 
eno pobudo:  
1. Vprašanje se nanaša na sklep Odbora za gospodarstvo in turizem, kjer smo soglasno 

predlagali , da se postajališče za vlakec premakne  v zdraviliški park, tako da bi rada 
samo odgovor na naslednji seji. Gre namreč za to, da tam kjer je sedaj tabla za 
postajališče zelo neugledna vila in upam, da nam jo bo enkrat uspel sanirat in tudi 
težko pošiljaš turiste tja, da tam počakajo vlakec. 

2. Druga pa je pobuda, ki smo jo dobili na Odbor za gospodarstvo in turizem  in se 
nanaša na plavajoči splav na jezeru. Člani odbora smo pobudo sprejeli za svojo in jo 
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posredujem  naprej, kot pobudo Odbora za gospodarstvo in turizem, ker podpiramo in 
pozdravljamo vsakršne ideje, ki povečujejo in izboljšujejo ponudbo turistično 
gostinskih storitev  na Bledu. Seveda je treba to idejo dodelat, če pa je sprejemljiva, 
to naredi v čimkrajšem času, da se ujame mogoče še sezona, ob tem pa da smo 
opozorili, da gre v pobudi za novo dejavnost, ki naj bi se odvijala na izredno visokem 
in profesionalnem nivoju. 
»Miha Pirih in Jani Klemenčič sva kot vrhunska veslača več kot dve desetletji 
ponašala ime Bleda na številne olimpijade in svetovna prvenstva po celem svetu. 
Pred kratkim sva ustanovila malo podjetje, ki se ukvarja s promocijo veslanja in 
organiziranjem »team buildingov«. Oba sva namreč mnenja, da sta šport in sprostitev 
pomemben del našega vsakdana.  
Ideja o tako imenovanem plavajočem objektu – splavu, se nama je porodila pred 
kratkim, ko sva z veslaškim čolnom po jezeru vozila skupino tujih poslovnežev. Šlo 
naj bi za sestav splavov, ki so se uporabljali za potrebe Svetovnega prvenstva v 
veslanju Bled 2011 in Evropskega mladinskega prvenstva v veslanju Bled 2012. 
Kapaciteta splava bi bila do 20 oseb. Splav bi se premikal s pomočjo štirih veslačev. 
Na splavu bi okušali kulinarične dobrote in poslušali izbrano glasbo.  
Aktivnosti bi se odvijale na izredno visokem in profesionalnem nivoju in bi po najinem 
mnenju popestrile ponudbo kraja.  
Idejo je pozdravila tudi gospa Eva Štravs Podlogar, direktorica Zavoda za turizem 
Bled. Z idejo je seznanjen tudi župan g. Janez Fajfar.  
S tem dopisom Vas prosiva, da naju podprete pri izvedbi ideje v prakso.  
Lepo Vas pozdravljava in upava na ugodno rešitev. 
Jani Klemenčič, Miha Pirih.« 
 

Odgovore pripravili na Odd. za prostor, okolje in infrastrukturo: 
1. 6. točka 13. člena Odloka o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 100/2011) 

določa »Postajališča cestnoturističnega vlaka so: Panorama, Mlino, Pristava, Velika 
Zaka, želežniška postaja, regatni center, pri Riklijevi Vili.«  Strinjamo se, da je lokacija 
postajališča v zdraviliškem parku boljša od obstoječe, zato bomo predlagali 
spremembo navedenega odloka. 

2. Ugotavljamo, da je veljavni Odlok o določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru 
(Ur. l. RS, št. 35/2009, 49/2010 in 31/2011) pomanjkljiv, saj skrbniku plovbnega 
območja ne omogoča izvajanja dolžnosti, ki jih določa Zakon o plovbi po celinskih 
vodah niti ne opredeljuje plavajočih naprav. Občinska uprava pripravlja spremembo 
odloka oz. nov odlok, ki bo upošteval tudi to pobudo. Dokončne rešitve pa bodo 
določene z OPN. 

 
 

Janez Brence: 
»Dajem pobudo za ustrezno ukrepanje v skladu s pristojnostmi lokalne skupnosti (Občine) v 
smislu varne uporabe dela občinske ceste ob objektu vila Rikli.  
Uvodne ugotovitve:  

a.) cesta ob Riklijevi vili je občinska cesta. 
b.) po tej cesti se odvija promet: 

- prevoz turistov z izvoščki (fijakerji) 
- prevoz turistov s turističnim vlakom 
- občasni prevoz os. Avtomobilov za potrebe protokola RS (Vila Zlatorog) 
- več kot sto dnevnih sprehajalcev v času visoke turististične sezone 

c.) opis stanja »Riklijeve vile« 
Objekt je grajen po klasični metodi v kombinaciji kamen-opeka. Strešna konstrukcija 
je izvedena z lesenimi legami in »šperami« kot enokapnica za cca 5 o naklonom proti 
objezerski cesti.  
Oddaljenost oz. lega objekta od cestišča je cca 1.90 m, višina 1. etaže, ki je delno 
vkopana na severo-zahodni fasadi je izdelana v površini izvedbi in je cca 3 m visok 
strop prve etaže je na nivoju cestišča plus cca 25cm. Vertikalnih protipotr4esnih oz 
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statičnih vezi objekt nima izvedenih. Horizontalne vezi so izvedene s stropniki, ki 
nalegajo na steno prve etaže in so vpeti (sidrani) v steno druge etaže. Tudi druga 
etaža je v povišani izvedbi cca 3m. strešna konstrukcija je skoraj v celoti propadla 
oziroma je prišlo do porušitve. Ob samoporušitvi strešne konstrukcije je prišlo do 
porušitve horizontalnih vezi (stropnikov) med prvo in drugo etažo. Objekt tako 
praktično nima več horizontalnih  vezi  vertikalne pa nikoli niso bile izdelane. Lupino 
objekta vežeta tako samo še dva jeklena I profila, ki pa sta slabo sidrana v stene 
objekta zaradi erozije, ker objekt nima več strehe. Dimnik je v prvi etaži porušen, v 
drugi etaži pa je prostostoječ na I profilu. Višina neporušenega dela dimnika je cca 4 
m.  
Ugotovim lahko, da je objekt statično (trdnostno) nestabilen, delno porušen in 
predstavlja nevarnost za sprehajalce in ostali promet, ki se odvija 2m od objekta na 
severo-zahodni fasadi. Poudarjam, da je višina objekta nad niveleto cestišča cca 
3.5m.  
Lastnik oziroma investitor je poznan. Nadzorni je znan. Gradbeno dovoljenje je 
izdano z datumom izdaje jeseni 2007. Varnostni inženir je znan. Vsi našteti podatki 
so javni in napisani na gradbiščni tabli.  
Investitor oziroma nadzorni in vodja gradbišča in varnostni inženir so dolžni 
zavarovati gradbišče, v skladu s projektno dokumentacijo in varnostnim načrtom. 
Podlaga je vplivno območje v času gradnje z presojo vplivov na okolje, ki je sestavni 
del PGD dokumentacije, PGD dokumentacija je nujni pogoj za izdano Gradbeno 
dovoljenje.  

Zaključek oziroma predlog:  
d.) lokalna skupnost (občina) je dolžna zagotoviti varno uporabo cestišča tudi ob 

»Riklijevi vili«, zato občinski upravi predlagam:  
- nemudoma naj pozove ustrezne inšpekcijske službe k ukrepanju v skladu z 

njihovimi pristojnostmi;  
- občina naj v breme lastnika naroči statično presojo delno porušenega objekta in  

oceno vpliva objekta na varno uporabo cestišča ob njem;  
- če lastnik ni v stanju ali nima interesa spoštovati minimalnih varnostnih 

standardov ureditve gradbišča, naj to v breme lastnika po občinskih mejah 
oziroma mejah javnega dobra uredi občina. Predlagam ograditev objekta po 
mejah parcele Riklijeve vile. Ograditev naj bo lesene izvedbe v višini, ki bo 
zastiral pogled na celotne objekt in tako vsaj prikril eno večjih blejskih sramot.« 
 

 
Odgovore pripravili na Odd. za prostor, okolje in infrastrukturo: 
 
Pobudo smo posredovali gradbeni inšpekciji s prošnjo, da opravi ogled in ukrepa v okviru 
svojih pristojnosti. 
Lastniku objekta smo poslali dopis, s katerim smo ga zaprosili za pojasnilo o nadaljevanju 
gradnje in ga opozorili, da objekt predstavlja nevarnost za mimoidoče.  
Okoli razpadajoče vile smo nameravali postaviti oglasne panoje, vendar se zaradi velikih 
stroškov (ca 30.000 €) za to rešitev nismo odločili. Postavitev oglasnih panojev ali ograditev 
v leseni izvedbi, ki bi zastirala pogled na objekt, je možen le na občinskih zemljiščih. Glede 
na lokacijo zemljišč razpadajočega objekta z vseh strani ni mogoče zakriti (razvidno iz skice), 
prav tako bi bila za leseno ograjo, ki bi zakrila objekt, potrebna statična presoja oz. gradbeno 
dovoljenje, saj bi provizorična ograja prav tako lahko predstavljala nevarnost. Poleg tega pa 
veljavni PUP ne dovoljuje ograjevanje zemljišča (vile), razen ob cesti, kjer je dopustna živa 
meja do višine 60 cm. 
Če lastnik z deli ne bo nadaljeval oz. sam izvedel zaščitnih ukrepov, bomo ob cesti postavili 
ogrodje višine cca. 4 m in napeli plastično mrežo, ki bo preprečevala pogled. 
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